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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

 

สถานทีป่ระชุม หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-

ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

วันทีแ่ละเวลาประชุม วนัที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

1. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์  กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2. คณุณฐัภพ รตันสวุรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

3. คณุวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. คณุอารีย ์เติมวฒันาภกัดี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

6. คณุศภุกิจ ดลุยพิชช ์  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. คณุวิบลูย ์รศัมีไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. คณุณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร  

9. คณุบงกช รุง่กรไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

10. คณุกิจจา สมญัญาหิรญั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการลาประชุม 

1. คณุยงยศ ปาละนิติเสนา  กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

2. ดร. สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1, คณุดจุเดือน บญุซื่อ   รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (ดา้นการเงิน) ซึ่งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น

 ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน หรือ CFO 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. คณุนริศรา ไสวแสนยากร  ท่ีปรกึษากฎหมายจากบรษัิท สาํนกักฎหมายสากล ธีรคปุต ์จาํกดั 

2. คณุเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 
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เร่ิมการประชุม 

 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากพลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบรษิัท 

ใหป้ฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทนเลขานุการบริษัท (“ผู้ดําเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรับ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้สู่การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) พรอ้มกบัแนะนาํคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และท่ีปรกึษาของบรษัิทฯ ท่ีเขา้รว่ม

ประชมุ 

 ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร ผู้ดาํเนินการประชุมกล่าวเชิญ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรบัชม Video Presentation วิธีปฏิบตัิกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน รวมถึงทางออกฉุกเฉินและ

จุดรวมพล  

 จากนัน้ คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรค

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้ บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกับแนวปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียน

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดแ้นะนาํไว ้รวมถึงคาํแนะนาํของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สาํหรับ

การประชุม สมัมนา หรือ กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ฉบบัลงวนัท่ี 11 กุมภาพันธ ์2563 ดังนัน้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทฯ จึงไดจ้ดัใหม้ีระบบคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จดัเตรียม

จุดลา้งมือหรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ และจดัใหม้ีหนา้กากอนามยัแจกจ่ายใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุม

อย่างทั่วถึง รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุคนใหใ้ส่หนา้กากอนามยัไวต้ลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงและการแพรก่ระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ 

 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดค้าํนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงสังคม

โดยรวม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงได้

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสาํหรับผู้ถือหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ภายใต้

สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรข่่าว

ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไวเ้รียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ใคร่ขอ

ความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านในการปฏิบติัตนระหว่างการประชมุ ดงันี ้ 

- ใหส้วมใสห่นา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ  

- หลีกเลี่ยงการสมัผสับรเิวณใบหนา้โดยไม่จาํเป็น  

- หลีกเลี่ยงการสมัผสัสิ่งของของผูอ่ื้น  
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- หากมีไข ้อาการไอ จาม มีนํา้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบระหว่างการประชมุ ขอความกรุณา

ใหผู้ถื้อหุน้แจง้เจา้หนา้ที่และออกจากหอ้งประชมุทนัที 

 จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 

ในวันนี ้จะมีวาระการประชุมจาํนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีไดส้่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อศึกษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชุม และไดช้ีแ้จงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุม 

ดงันี ้ 

1. ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote  

2. ผูถื้อหุน้เฉพาะที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย 

หรือ งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และประธานท่ีประชุมจะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบตัรลงคะแนนของ

ผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบ 

3. สาํหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทาํเคร่ืองหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตร

ลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนทัง้หมดคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัปิดการประชมุ  

4. ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี 

จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย ตามที่ประธานที่ประชมุเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน

ของผูถื้อหุน้ทกุท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชมุเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ที่

นบัคะแนนภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ๆ แลว้จะถือว่าเป็น

บตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้ 

5. ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ โดยการลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติ

แบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนดว้ย 

6. กรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้ร ับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนใน

ใบลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก หรือมีการแกไ้ขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อ

กาํกบัการแกไ้ข หรือบตัรฉีกขาดชาํรุด จะถือว่าใบลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสีย และบรษัิทฯ จะไม่นบัเป็น

คะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ 

ทั้งนี ้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุมซักถาม

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีตอ้งการ

ซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและนามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกครัง้ 
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 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา

นาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้

ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และ งดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ํา้กนั 

โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถาม ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านจะมีเวลาครัง้ละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้ือหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถ้ือหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุม

เป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่กาํหนด 

 อย่างไรก็ดี เพื่อใหก้ารประชมุดาํเนินการไปอย่างกระชบัที่สดุ ประธานท่ีประชมุอาจพิจารณาจาํกดั

เวลาในการตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหผู้ถื้อหุน้เขียน

คาํถามหรือขอ้คิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

จะตอบคาํถามทัง้หมดบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มกบัการเผยแพรร่ายงานการประชมุในครัง้นี ้

 สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดท่ีมีความจาํเป็นตอ้งการกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด 

ท่านสามารถใชส้ิทธิของท่านได ้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้ับเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออก

จากหอ้งประชุม 

 จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญ พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท 

ทาํหนา้ที่เป็นประธานท่ีประชมุ และดาํเนินการเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ของบรษัิทฯ 

 พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 

กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พรอ้มกบัเรียนใหท่ี้ประชุมทราบ

ขอ้มลูทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• บรษัิทฯ มีจาํนวนหุน้สามญัชาํระแลว้จาํนวน 1,087,833,056 หุน้ 

• มลูค่ารวมทนุจดทะเบียนจาํนวน 897,462,271.50 บาท 

• มลูค่ารวมทนุชาํระแลว้จาํนวน 815,874,792 บาท 

• มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละจาํนวน 0.75 บาท 

 บริษัทฯ ไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 13 

มีนาคม 2563 (Record Date)  

 การประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 14 ราย ถือหุน้รวม 705,678,622 หุน้ 

และผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 26 ราย ถือหุน้รวม 250,150,529 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 40 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 955,829,151 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 87.87 
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ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ไดเ้รียนใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้บงัคบับริษัทฯ 

ขอ้ท่ี 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุม

ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ 

จึงแถลงว่าในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชุม

ตามท่ีกาํหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

 ทัง้นี ้ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 1 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการประชุมผูถื้อหุน้คราวก่อน

ไดม้ีผูถ้ือหุน้เสนอใหม้ีการบรรจุวาระประธานแจง้เพื่อทราบไวใ้นวาระการประชุม แต่ทั้งนี ้เนื่องจาก

เรื่องสาํคัญที่จะแจ้งให้ทราบนั้น มีรายละเอียดตามที่จะแจ้งในวาระที่ 2 เกี่ยวกับการรายงานผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ อยู่แลว้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ไดบ้รรจุวาระประธานแจง้เพื่อทราบ

เป็นวาระการประชมุในครัง้นี ้

  

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 

21 มิถุนายน 2562 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ 

ไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กาํหนดแลว้ 

พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

สําเนารายงานการประชุมท่ีได้ส่งให้ผู ้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้ศึกษา

รายละเอียดของรายงานการประชมุแลว้ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรอง

รายงานการประชมุดงักลา่ว  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเก่ียวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อ

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรท่ี์ 21 มิถุนายน 2562 ทั้งนี ้การลงมติ
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ในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน รบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 21 มิถนุายน 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%)  

เห็นดว้ย 955,829,201 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

หมายเหต:ุ ในวาระนี ้มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจาํนวน 1 ราย 

นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้50 หุน้ 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม และคุณดุจเดือน บุญซื่อ 

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (ดา้นการเงิน) เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อท่ีประชุม 

 คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ว่า ผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนงัสือ

เชิญประชมุแลว้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

• วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งตัง้อยู่

บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด 

อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อใหบ้ริการคลังเก็บสินค้าเหลวสาํหรบัการจัดเก็บนํา้มันและ

ใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสใ์นการขนสง่นํา้มนัผ่านทางระบบท่อขนสง่ 
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• วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาํระ

ค่าหุน้เต็มมูลค่าในบริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด จาํนวน 325 ลา้นบาท เพื่อรองรบัโครงการคลังนํา้มัน

เชือ้เพลิง  ซึ่งบรษัิท เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

• วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน จาํนวน 325 ลา้นบาท จากทุน

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 326 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญ

เพิ่มทนุใหม่ จาํนวน 3,250,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนจากบริษัทฯ  

• วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ไดล้งนามสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อประกอบกิจการคลังนํา้มันเชือ้เพลิงสาํหรบั

ให้บริการกับ บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด ตามสัญญาบริการ Storage Facility Services 

Agreement ระยะเวลาสญัญาบรกิาร 12+5 ปี 

• วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ไดล้งนามสัญญาก่อสรา้งโครงการคลงันํา้มัน

เชือ้เพลิง (EPC Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กบับรษัิทรายหนึ่งเพื่อใหเ้ป็นผูร้บัเหมา

แบบเบ็ดเสร็จดาํเนินการก่อสรา้งโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง โดยมีกาํหนดการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และ

พรอ้มเปิดดาํเนินการภายในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 

• ปัจจบุนั โครงการดงักลา่ว มีความคืบหนา้และไดด้าํเนินการเป็นไปตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้

 

แผนธุรกิจของบริษัทฯ 

ธุรกิจปัจจบุนั ซึ่งเป็นการจาํหน่ายเคมีภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ดงันี ้

• การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์: ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั 

• การใหบ้รกิาร : ไดแ้ก่ บรกิารคลงัสินคา้ บรกิารดา้นโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว และบรกิารท่าเทียบเรือ 

 

แผนการลงทุนในอนาคต 

• การลงทุนในโครงการคลงัสินคา้นํา้มนัเชือ้เพลิง (“โครงการฯ”) ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั บริษัทย่อย

ที่บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ตามท่ีไดน้าํเรียนขา้งตน้ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเช่าท่ีดินตามสญัญา

เช่าที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อใหบ้รกิารคลงัเก็บ

สินคา้เหลวสาํหรบัการจดัเก็บนํา้มนัและใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสใ์นการขนสง่นํา้มนัผ่านทางระบบท่อขนส่ง

แก่ บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นระยะเวลา 12 ปี พรอ้มสิทธิการต่ออายุสญัญาออกไปอีก 

5 ปี รวมเป็นทัง้สิน้ 17 ปี มีผลตอบแทนโครงการฯ ท่ีแน่นอนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 17 ปี มีอตัรา
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ผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการท่ีเหมาะสม รวมถึงมีระยะเวลาคืนทุน 

(Payback Period) ที่เหมาะสมเช่นกนั ปัจจบุนัโครงการฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสรา้งตามแผนงาน

ที่ไดก้าํหนดไวแ้ละคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดใหบ้ริการไดต้ามแผนงานที่กาํหนดไว ้

• ในส่วนของการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ยังคงอยู่บนพืน้ฐานของหลักการการเติบโตอย่างมั่นคง

และยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม กฎหมายและขอ้บังคับ การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพื่อให้

การขยายการลงทุนใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าท่ีสดุ บนพืน้ฐานเกิดความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณา

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการความเสี่ยง 

  

 จากนัน้ คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนเชิญ คณุดจุเดือน บุญซื่อ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นการเงิน) เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดขอ้มลูสาํคญัทางการเงินของบรษัิทฯ 

 คณุดจุเดือน บญุซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นการเงิน) ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทฯ 

มีรายไดห้ลกัจากการจาํหน่ายสินคา้และเคมีภัณฑ ์3 ประเภท คือ กรดกาํมะถนั เป็นจาํนวนเงิน 645 ลา้นบาท 

แอมโมเนีย เป็นจาํนวนเงิน 409 ลา้นบาทและ แอมโมเนียมไฮดรอกไซต ์เป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท รวมเป็น

จาํนวนเงิน 1,081 ลา้นบาท เมื่อเทียบผลการดาํเนินงาน รายไดร้วม และกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี ในปีท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ มีรายไดร้วม 1,182 ลา้นบาท แมบ้ริษัทฯ มียอดขาดทุนหลงัหักภาษี 35 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงปี 2558 – 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเป็นยอดประมาณ 1,000 ลา้นบาทต่อปี โดยปริมาณการจาํหน่าย

เคมีภณัฑข์องบริษัทฯ ในปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากกรดกาํมะถนั ซึ่งมีราคาขายต่อหน่วยสงูขึน้ แมจ้ะมีปริมาณ

จาํหน่ายท่ีลดลง ทาํใหร้ายไดข้องบริษัทฯ มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา  

 ในส่วนของรายไดต้ามส่วนการดาํเนินงานจากการใหบ้ริการ แบ่งเป็นการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ 

การใหบ้ริการคลงัสินคา้ และการใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว รวมเป็นจาํนวน 101 ลา้นบาท 

โดยในช่วงปี 2560 – 2562 รายไดข้องบริการจะค่อนขา้งคงท่ีเพราะเป็นรายไดต้ามสญัญาที่บริษัทฯ มีกบัลกูคา้ 

 ในงบการเงินรวมของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสทุธิหลงัหกัภาษีเป็นจาํนวน 35 

ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท และรายการปรบัปรุงที่ไม่เก่ียวเนื่อง

กับการดาํเนินงานเป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท ทัง้นีเ้มื่อพิจารณากาํไรจากการดาํเนินงาน จะเห็นว่าบริษัทฯ 

มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา แต่ในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิจาก

การดาํเนินงานเกิดจากค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคล จากกาํไรจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่าใหก้ับบริษัทย่อย 

คือ บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด (NFCT) เพื่อลงทุนในโครงการคลังสินคา้นํา้มันเชือ้เพลิง ซึ่งถา้มองรายได้
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ดงักลา่วในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บรษัิทฯ จะตอ้งเสียภาษี แต่เน่ืองจากบรษัิทฯ มียอดขาดทุนสะสม 

บรษัิทฯ จึงสามารถใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษี และไมม่ียอดตอ้งนาํสง่ภาษีใหก้บักรมสรรพากร  

 ในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) ของปี 2562 บรษัิทฯ มีสินทรพัยจ์าํนวน 1,202 ลา้นบาท 

สามารถแบ่งสินทรพัยอ์อกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้

(1) สินทรพัยห์มนุเวียนมีจาํนวน 389 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจาํนวน 88 

ลา้นบาท ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นจาํนวน 201 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจาํนวน 78 ลา้นบาท 

และสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืนจาํนวน 22 ลา้นบาท  

(2) สินทรพัยถ์าวรมีจาํนวน 386 ลา้นบาท ตดัยอดลดลงไปตามค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาท่ีผ่านไป 

ซึ่งจะเห็นไดว่้ายอดตํ่ากว่าปีท่ีแลว้ ประกอบดว้ย ที่ดินจาํนวน 4 ลา้นบาท อาคารและส่วนปรบัปรุง

จาํนวน 167 ลา้นบาท เครื่องจักรและอปุกรณจ์าํนวน 114 ลา้นบาท เครื่องใชส้าํนกังานจาํนวน 

4 ล้านบาท ยานพาหนะจาํนวน 4 ล้านบาท อะไหล่โรงงานจาํนวน 5 ล้านบาท และสินทรัพย์

ระหว่างก่อสรา้งจาํนวน 88 ลา้นบาท และ 

(3) สินทรัพย์อ่ืนมีจาํนวน 427 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนจาํนวน 3 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 3 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาํนวน 9 ล้านบาท 

ทรพัยส์ินท่ีไม่ไดใ้ชง้าน (RBT) จาํนวน 23 ลา้นบาท และทรพัยส์ินอ่ืนจาํนวน 389 ลา้นบาท ซึ่งคือ

เงินท่ีบรษัิทฯ จ่ายเงินลว่งหนา้ใหผู้ร้บัเหมาในโครงการของบริษัทย่อย  

 อตัราส่วนทางภาษีท่ีสาํคญั แบ่งเป็น อตัราส่วนกาํไรขัน้ตน้ อตัรากาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี และ

อตัรากาํไรสทุธิ เน่ืองจากในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมามีการแข่งขนัค่อนขา้งสงูจึงมีอตัราท่ีลดลง ซึ่งมีผลกระทบหลกั

มาจากตน้ทุนของเคมีภัณฑที์่เพิ่มขึน้อย่างมากและปริมาณการขายที่ลดลง ส่วนอัตราส่วนหมุนเวียน

ลูกหนีก้ารคา้ จะเห็นไดว่้ามีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนีย้าวขึน้เล็กนอ้ยในบางรายประมาณ 65 วนั และ

ในขณะเดียวกันในส่วนอัตราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก็้มีระยะเวลาเฉลี่ยในการชาํระหนีย้าวขึน้เช่นเดียวกนั

ประมาณ 54 วนั เมื่อเทียบกนัแลว้ระยะเวลาในส่วนเจา้หนีเ้พิ่มขึน้สงูกว่าส่วนของลกูหนี ้โดยระยะเวลาเก็บหนี้

ส่วนลูกหนีเ้พิ่มขึน้ประมาณ 3 วันในขณะท่ีระยะเวลาชาํระหนีส้่วนเจา้หนีเ้พิ่มขึน้ประมาณ 14 วัน เพื่อให้

ปรบัสดัสว่นกระแสเงินสดของบรษัิทฯ 

 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ท่ี

ประมาณ 36 วัน และมีวงจรเงินสดอยู่ท่ีประมาณ 47 วัน นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรพัยอ์ยู่ที่ 1.3% อตัราผลตอบแทนสินทรพัยถ์าวรอยู่ที่ 31.4% และอตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย์

อยู่ท่ี 0.9 เท่า และเน่ืองจากตอนนีบ้ริษัทฯ ยงัไม่มีหนีร้ะยะยาวสาํหรบัโครงการไหนเขา้มา และในส่วนของ
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โครงการใหม่กาํลงัอยู่ระหว่างการขอเบิกเงินกูก้ับธนาคาร บริษัทฯมีอัตราหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ท่ี 

0.29 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้เป็นอตัราผันแปรเล็กนอ้ยเพราะคาํนวณกบั

ยอดขาดทนุของบรษัิทฯ  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) และ

สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ 

 คณุนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า สถานการณก์ารระบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในปัจจุบนั

สง่ผลต่อบรษัิทฯ อย่างไร และบรษัิทฯ มีมาตรการรบัมืออย่างไรในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ

คลงัสินคา้นํา้มันเชือ้เพลิงท่ีบริษัทฯ ไปลงทุน ภายใตส้ถานการณปั์จจุบนัท่ีราคานํา้มันโลกตกตํ่าลง และ

สถานการณ์การระบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 คณะกรรมการจะมีวิธีบริหารจัดการแกไ้ขปัญหา

ดงักลา่วอย่างไร 

 คณุณัฐพงษ์ รตันสวุรรณทวี กรรมการและกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์

ราคานํา้มันตกตํ่าและการระบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน

ประเทศและทั่วโลกเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในโครงการคลงัสินคา้นํา้มนัเชือ้เพลิง ระหว่าง

บริษัท เอ็นเอฟซีที จํากัด กับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด เป็นการลงทุนท่ีมีความเหมาะสม 

เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดบัการใหบ้ริการเป็นท่ียอมรบั 

และน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก อีกทัง้เป็นการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทฯ ทาํใหบ้รษัิทฯมีรายไดจ้าก

การใหบ้ริการเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้รายไดข้องโครงการดงักล่าวเป็นรายไดท่ี้สมํ่าเสมอ (Recurring Income) 

เน่ืองจากมีการคิดค่าบริการขัน้ตํ่าท่ีแน่นอน (Fixed Charge) กับรายไดส้่วนท่ีผนัแปรตามปริมาณการใช้

นํา้มัน (Variable Charge) หากสถานการณ์การระบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มีความรุนแรง 

ก็อาจจะกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ บา้ง แต่ก็ไม่ถึงกบัทาํใหบ้รษัิทมีผลการดาํเนินการท่ีติดลบ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดค้่าบริการส่วนท่ีเป็น Fixed Charge ซึ่งสามารถรองรบัค่าใชจ้่ายของบริษัทได ้ 

ในส่วนของปริมาณการใชน้ํา้มนันัน้ ก็อาจจะส่งผลกระทบบา้ง ซึ่งหลงัจากสถานกาณค์ลี่คลายแลว้อาจจะ

ทาํใหป้ริมาณการใชน้ํา้มันลดลงกว่าประมาณการเดิม แต่ดว้ยราคานํา้มันตกตํ่า ก็เห็นว่ายังคงมีความ

ตอ้งการใชน้ํา้มนัอยู่เช่นกนั 

 จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู ้ดาํเนินการประชุม ชี ้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ 

มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและ

ไม่สนับสนุนการทุจริตคอรร์ ัปชั่น โดยบริษัทฯ ไดส้ื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน 

โดยกําหนดให้การดําเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิด
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ขอ้ผิดพลาดในกระบวนการดาํเนินงานเน่ืองจากความประมาท รูเ้ท่าไม่ถึงการณก์็ใหร้บัโทษจากภาครฐั

ตามกฎหมาย โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายและแนวปฏิบติัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต

อย่างเป็นทางการแลว้ 

 สาํหรบัรายละเอียดเร่ืองผลดาํเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ จะรายงานใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบในวาระ

ท่ี 3 ในลาํดบัถดัไป 

 นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบนับริษัทฯ มีกระแสเงินสด 87 ลา้นบาท 

ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หากกระแสเงินสดท่ีบริษัทฯ มีไม่เพียงพอ 

บรษัิทฯ จะมีนโยบายอย่างไร 

 คณุดจุเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นการเงิน) ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ 

ไดจ้ัดกระแสเงินสดใหเ้หมาะสมกับความจาํเป็นในการใชจ้่ายของบริษัทฯ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน

แสดงใหเ้ห็นว่าในส่วนของหนีส้ินในปี 2561 บริษัทฯ มีการใชว้งเงินจาํนวนกว่า 216.46 ลา้นบาท ซึ่งเป็น

วงเงินท่ีบริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ดังนัน้ กระแส

เงินสดของบริษัทฯ มีวงเงินสนับสนุนเพียงพอสําหรับการสนับสนุนการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

นอกจากนั้นในส่วนของหนีส้ินในปีนี ้เหลืออยู่ 83.08 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯ เอาเงินสดส่วนหนึ่ง

ไปชาํระหนีเ้พื่อลดตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบีย้) เพราะฉะนัน้ บริษัทฯ จึงมีวงเงินดังกล่าวไวส้นับสนุน

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ในเวลาจาํเป็น และเมื่อตน้เดือนท่ีผ่านมาเกิดสถานการณก์ารระบาดของโรค

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แมบ้ริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง แต่บริษัทฯ มีมาตรการรบัมือดว้ยการทาํ

หนังสือไปยัง EXIM Bank เพื่อขอการสนับสนุนปรบัลดอัตราดอกเบีย้ และทางธนาคารไดท้าํการปรับลด

ดอกเบีย้ใหบ้รษัิทฯ แลว้ 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณดุจเดือน บุญซื่อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม  

 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุม

รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2562 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุดจุเดือน บญุซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นการเงิน) เป็นผูช้ีแ้จง

รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 



 
 

หนา้ที่ 12 

 

 คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นการเงิน) เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 44 ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการจดัทาํงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ

รอบบญัชีของบรษัิทฯ เพื่อนาํเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัประจาํปี 

 งบการเงินสาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถูกตอ้ง

ตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมี

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ท่ีบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี ้

หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงนิ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 1,202.47 1,450.02 

หนีส้ินรวม 268.72 287.21 

สว่นของผูถื้อหุน้ 933.75 1,162.81 

มลูค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 815.87 815.87 

รายไดร้วม 1,181.65 1,184.27 

กาํไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทฯ  (34.49) 263.94 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) (0.0317) 0.2426 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,087,833,056 1,087,833,056 

มลูค่าหุน้สทุธิ (บาท) 0.86 1.07 

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณดุจเดือน บุญซื่อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทฯ 

ประจาํปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีนาํเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บั

การอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



 
 

หนา้ที่ 13 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,188 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 13 0.000001 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

และงดจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ด ําเนินการประชุม ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

ขอ้ 53 กาํหนดใหต้อ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างนอ้ยหน่ึงในย่ีสิบ (1/20) ของกาํไร

สทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสาํรองจะมีจาํนวนถึงรอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวน

ทนุจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 51 กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร

จะกระทาํมิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล อน่ึง บรษัิทฯ มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบ (50) ของกาํไรสทุธิภายหลงัจากการหกัภาษีและ

ทนุสาํรองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กาํหนด โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ โดยขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น 

และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เห็นสมควร 



 
 

หนา้ที่ 14 

 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 263.94 ลา้นบาท ตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 13.20 ลา้นบาท คงเหลือ

กาํไรสทุธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้250.74 ลา้นบาท 

 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งสาํรองไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ

มีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรพัยข์องบริษัทฯ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้ยั่งยืนต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ

ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ท่ีระบุในขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิ

การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 จาํนวน 13.20 ลา้นบาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2562 

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุชยัยุทธ พรหมเกิด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ 

 คณุอิศรา คงชาตรี ผูร้บัมอบฉันทะ เสนอแนะว่า ขอใหบ้ริษัทฯ พิจารณาเก่ียวกบัการลงทุนพฒันา

สินทรพัยข์องบริษัทฯ โดยคาํนึงถึงความรอบคอบ คุม้ค่า และเกิดประโยชนส์งูสดุกับบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ 

และเมื่อบรษัิทฯ มีสภาพคลอ่งเพียงพอ ขอใหบ้รษัิทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในโอกาสต่อไป  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาํหรบัขอ้เสนอแนะ และชีแ้จงเพิ ่มเติมว่าบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งงด

จ่ายเงินปันผลเพื่อนาํไปพัฒนาวางแผนการลงทุนเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้ยั่งยืนใหก้ับผูถื้อหุน้ในอนาคต 

และจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อสถานการณ์เขา้สู่ปกติ จากนั้นประธานฯ สอบถามว่า มีผูถ้ือหุน้

ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นมีข้อสงสัย

เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 เป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 ตามท่ี

นาํเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 เป็นทนุสาํรอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,188 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 13 0.000001 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์(2) นายยงยศ 

ปาละนิติเสนา (3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์และ (4) นายกิจจา สมัญญาหรัิญ 

 ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น

และลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเต็มที่ ประธานฯ ไดก้ลา่วเชิญใหก้รรมการซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์(2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา 

(3) นายศภุกิจ ดลุยพิชช ์และ (4) นายกิจจา สมญัญาหิรญั ออกจากหอ้งประชมุไปพกัรอในหอ้งรบัรองก่อน 

และจะเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัมาอีกครัง้หนึ่ง เมื่อที่ประชมุไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนีแ้ลว้ 

โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุณฐัภพ รตันสวุรรณทวี รองประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานที่ประชุม

ในวาระนี ้และใหค้ณุชยัยทุธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชมุ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดสาํหรบัวาระนี ้ 

 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคับบริษัทฯ ขอ้ที่ 19 กาํหนดว่า “ในการประชุม

สามัญประจาํปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นออกจากตาํแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการ

ซึ่งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ก็ได”้  

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ี

ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้
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(1) พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์     กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 

(2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

    ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 15 ปี 4 เดือน 

(3) นายศภุกิจ ดลุยพิชช ์  กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

    ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน 

(4) นายกิจจา สมญัญาหิรญั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

    ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 

ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย

คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในช่วงท่ีผ่านมา แลว้เห็นว่ากรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากตาํแหน่งทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม รวมถึงมีคณุสมบติัประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีเหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ

เลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยใหก้รรมการแต่ละท่านมีตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งอยู่ก่อนแลว้

ทกุประการ 

 คณุณัฐภพ รตันสวุรรณทวี รองประธานกรรมการ กล่าวขอบคณุคณุชยัยุทธ พรหมเกิด และกลา่ว

เพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้

มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม คณุณัฐภพ รตันสวุรรณทวี รองประธานกรรมการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมัติเลือกตั้งใหก้รรมการซึ่งครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงตามท่ีนาํเสนอ โดยพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้

การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งใหก้รรมการซึ่งครบกาํหนดตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์(2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา 

(3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรญั โดยใหก้รรมการทัง้ 4 ท่าน

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

(1) เลือกตัง้พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท อีกวาระหน่ึง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,188 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 13 0.000001 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

(2) เลือกตัง้นายยงยศ ปาละนิติเสนา ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท อีกวาระหนึ่ง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,188 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 13 0.000001 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

(3) เลือกตัง้นายศภุกิจ ดุลยพิชช ์ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,188 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 13 0.000001 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

(4) เลือกตัง้นายกิจจา สมญัญาหิรญั ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท อีกวาระหนึ่ง

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,188 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 13 0.000001 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

 

วาระที ่6    พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กาํหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ”  

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 โดยคาํนึงถึง

ความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแลว้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้  
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ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการ    16,000 บาท/เดือน 

 รองประธานกรรมการ    13,000 บาท/เดือน 

 กรรมการ ท่านละ    10,000 บาท/เดือน 

2. ไม่มีโบนสัพิเศษ และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการบรหิาร    16,000 บาท/เดือน 

 กรรมการบรหิาร ท่านละ    10,000 บาท/เดือน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ    12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ    10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง   12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 กรรมการบรหิารความเสี่ยง ท่านละ  10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

2. ไม่มีโบนสัพิเศษ และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ เช่นกนั 

 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ประจาํปี 2563 ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2562 

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุชยัยุทธ พรหมเกิด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซักถามเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2563 ตามท่ีนาํเสนอ ทัง้นี ้

การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุ ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2563 ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,188 99.999999 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 13 0.000001 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

 

 

วาระที ่7     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี 

 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณชัยยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี้

ต่อที่ประชมุ 

 คณุชยัยุทธ พรหมเกิด ผูด้าํเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 

จาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กาํหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 47 ระบุไวว่้า “ใหท่ี้ประชุมสามญั

ประจาํปีแต่งตั ้งผูส้อบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

 ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชี

จากบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์

ในงานสอบบญัชี มีความเขา้ใจในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้

ยงัมีการใหบ้ริการท่ีดี สามารถใหค้าํปรกึษาแนะนาํท่ีมีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพ

น่าพอใจ และส่งมอบงานไดร้วดเร็วตรงเวลา รวมทัง้บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั เป็นบริษัทที่ใหบ้ริการท่ีมี

ชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัดเป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563  
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 ทัง้นี ้บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ไดเ้สนอ นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3759 

(ซึ่งเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560-2562) เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็น

เก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากมีเหตทุาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

สามารถจัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั เพื่อทาํหนา้ท่ีดังกล่าวได ้

ตามรายนามผูส้อบบญัชีต่อไปนี ้

1. นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7305 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

2. นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5113 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

3. นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4713 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

4. นางสมุนา เสนียวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5897 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

 โดยรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบัญชีแต่ละท่าน 

ปรากฏตามขอ้มลูที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 อน่ึง บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ยงัไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จาํนวน 3 บรษัิท ไดแ้ก่ (1) บรษัิท ท่าเรือระยอง จาํกดั (2) บรษัิท เอ็นเอฟซีที จาํกดั และ (3) บรษัิท เอ็นเอฟซี

ดบับลิว จาํกดั 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 ของบริษัท กรินทร ์

ออดิท จาํกดั แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีท่ีเสนอเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้าํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท ซึ่งประกอบดว้ย 
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รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

อัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึน้

เมื่อเทยีบกับปีก่อน 

2562 2563 บาท ร้อยละ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสาํหรบัปี 650,000 650,000 - - 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

สาํหรบัปี 

600,000 600,000 - - 

3. ค่าจดัทาํงบการเงินและค่าใชจ้่ายใน

การตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึน้จรงิ) 

เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ 

รวมค่าธรรมเนียม 1,250,000 1,250,000 - - 

 โดยค่าตอบแทนดงักลา่ว ไม่รวมค่าบรกิารอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่าย

เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุชยัยุทธ พรหมเกิด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น

หรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ตามท่ีนาํเสนอ ทัง้นี ้

การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี 2563 โดยอนุมัติให้ (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3759 หรือ (2) นางสาวกรรณิการ ์วิภาณุรตัน ์ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต เลขท่ี 7305 หรือ (3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5113 

หรือ (4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้อบบัญชีร ับอนุญาต เลขที่ 4713 หรือ 

(5) นางสมุนา เสนียวงศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5897 เป็นผูส้อบบญัชี

ทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกําหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงันี ้
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มต ิ จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 955,829,201 100.000000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.000000 

งดออกเสียง 0 0.000000 

บตัรเสีย 0 0.000000 

รวม 955,829,201 100.000000 

 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ว่า ขณะนีว้าระต่างๆ ท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุไดร้บัการพิจารณา

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้ ในวาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดง

ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุม พรอ้มทั้ง

เสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์อท่ีประชมุ และขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

 

 ปิดการประชมุเวลา 11.00 น. 

ขอรบัรองว่ามติขา้งตน้ถกูตอ้งตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 

พลเอก 

   (มนตรี สงัขทรพัย)์ 

ประธานคณะกรรมการ 

     บรษัิท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

           (นายชยัยทุธ พรหมเกิด) 

     ปฏิบติัหนา้ที่แทนเลขานุการบริษัท 

      บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

               ผูบ้นัทกึการประชุม 


